
1 

CDH 14 april 2021 terugkoppeling 
 
In de vergadering van 14 april 2021 zijn onder meer de volgende besluiten genomen. 
 
 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomst WSRL - HVC voor 

warmteonttrekking uit effluentwater rwzi Schelluinen t.b.v. een 

duurzaam warmtenet in de Gildenwijk te Gorinchem 

Besluit 
- In te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst met HVC; 
- Heemraad H. van 't Pad te mandateren om deze overeenkomst te ondertekenen. 

Context 
Op 9 januari 2019 heeft Waterschap Rivierenland (WSRL) een 'Letter of Support' getekend om het 
project `Warmtenet Gildenwijk Gorinchem' te ondersteunen. Het doel van dit initiatief is het 
samenwerken aan de warmtetransitie om de bestaande woningen en gebouwen in de Gildenwijk te 
verduurzamen en te komen tot realisatie van een warmtenet in Gorinchem. De samenwerkende 
partijen zijn Gemeente Gorinchem, Provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Poort 6, en 
energiebedrijf HVC. 
Het waterschap ondersteunde en ondersteunt nog steeds dit initiatief, en werkt graag mee om te 
onderzoeken of haar assets van afval- en oppervlaktewater ingezet kunnen worden als warmtebron 
voor het warmtenet in de Gildenwijk. WSRL zal dit doen vanuit een faciliterende, niet-participerende 
rol teneinde als samenwerkende overheden aan de gezamenlijke opgave van een duurzame 
energietransitie te werken, zoals verwoord in het Interbestuurlijk Programma (IBP, 2018). 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. van 't Pad 
 
 

Voorstel Samenwerkingsovereenkomsten meekoppelkansen 

dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg 

Besluit 
- In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst met Rijkswaterstaat Oost-Nederland inzake KRW-

maatregelen in Herwijnen. 
- In te stemmen met bijgevoegde realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat West-Nederland 

Zuid inzake KRW-maatregelen in de Woelse Waard. 
- In te stemmen met bijgevoegde realisatieovereenkomst met Provincie Zuid-Holland inzake 

natuurdoelen in de Woelse Waard. 
- In te stemmen met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met gemeente West Betuwe 

inzake de meekoppelkansen. 
- In te stemmen met bijgevoegde realisatieovereenkomst met gemeente West Betuwe inzake de 

inrichting van het Heuff-terrein in Vuren. 
- In te stemmen met het verlenen van machtiging aan directeur R. Kleijwegt om de 

overeenkomsten met RWS-ON en RWS-WNZ namens het waterschap te ondertekenen. 
- In te stemmen met het verlenen van machtiging aan programmamanager D. van Atteveld om de 

realisatieovereenkomst met Provincie Zuid-Holland namens het waterschap te ondertekenen. 
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- In te stemmen met het verlenen van machtiging aan heemraad H. Roorda om de 
overeenkomsten met de gemeente West Betuwe namens het waterschap te ondertekenen. 

Context 
Dijkversterkingsproject Gorinchem - Waardenburg rondt de planuitwerkingsfase nu af. In deze fase is 
het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een definitief ontwerp voor de dijkversterking dat is 
opgenomen in het Projectplan Waterwet.  
 
De overeenkomsten hebben alle tot doel afspraken te maken over de samenwerking en realisatie van 
meekoppelkansen, zoals opgenomen in het Projectplan Waterwet dat op 20 oktober jongstleden is 
vastgesteld in het CDH. Het Projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is 
inmiddels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland en Zuid-Holland.  
Conform het toenmalig beleid en bestuursakkoord 2015-2019 is vanaf de verkenningsfase in 2015 
ingestoken op participatie met directbetrokkenen en medeoverheden. Omdat er bij het dijkontwerp 
gekozen is om op een aantal plekken buitendijks te versterken, ligt er vanuit het project een opgave 
voor rivier- en natuurcompensatie. Deze opgave is aangegrepen om ook te komen tot een 
herinrichting van verschillende uiterwaarden langs het dijktracé. Daarnaast is het vanuit het project 
duurzaam om grond uit de uiterwaarden te kunnen toepassen in de dijk en liggen er kansen voor 
recreatie en de Kaderrichtlijn water. Dit heeft geleid tot samenwerking met andere partijen welke 
worden bestendigd met de overeenkomsten waarin afspraken worden vastgelegd over scope, de 
financiering, de planning, de organisatie, de samenwerking, de taakverdeling en de wederzijdse 
rechten en verplichtingen van 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
H. Roorda 
 
 

Voorstel Principes voor het opstellen van een ‘profiel van vrije ruimte’ 

voor de boezemkades 

Besluit 
In te stemmen met voorgestelde principes voor het profiel van vrije ruimte voor de boezemkaden in 
de Alblasserwaard, en vooruitlopend op de nieuwe legger deze principes alvast toe te passen in onze 
advisering richting plannen van derden. 

Context 
Waterschap Rivierenland heeft in de waterschapsverordening beleid vastgelegd voor de bij het 
waterschap in beheer zijnde primaire en regionale waterkeringen. Het generieke beleid staat in het 
ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027.  
 
Onze gebiedspartners hebben nu echter behoefte aan duidelijke eisen, de ruimtelijke ontwikkelingen 
staan immers niet stil. Ook is duidelijkheid nodig voor onze eigen kadeversterkingsprojecten. De 
daarin te hanteren uitgangspunten hebben grote invloed op de ontwerpen van de te versterken 
kades. In de aanloop naar de vaststelling van de nieuwe beleidskaders in 2022 worden daarom voor 
diverse onderdelen al uitgangspunten gedefinieerd, waaronder uitgangspunten voor wegen op 
boezemkades en uitgangspunten voor het te hanteren PVVR voor boezemkades.  
 
Voor het programma A5H is het wenselijk om deze uitgangspunten op dit moment al toe te kunnen 
passen. Hanteren van genoemde uitgangspunten geeft onze gebiedspartners tijdig duidelijkheid en 
voorkomt onnodig grote investeringen bij hun ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast bepalen deze 
uitgangspunten in sterke mate de kostenramingen voor de kadeversterkingen die in 2021 worden 
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opgesteld, en zijn een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming van het 
voorkeursalternatief eind 2021.  
 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur (tijdelijk beleid) met informatie aan commissie en AB (voor toekomstig beleid) 

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Voorstel Neveninkomsten Dagelijks Bestuur 

Besluit 
- vast te stellen de berekening en de te verrekenen inkomsten 2020 van de voorzitter van het 

waterschap 
- vast te stellen dat de regeling niet van toepassing is op de andere leden van het dagelijks 

bestuur 
- de berekening openbaar te maken door deze ter inzage te leggen en dit te publiceren in het 

Waterschapsblad 

Context 
Jaarlijks voor 1 september moeten de gegevens van neveninkomsten van leden van het dagelijks 
bestuur zijn vastgesteld door het college. 
Afgesproken is om het overzicht van neveninkomsten via een ter inzage legging en bekendmaking 
openbaar te maken en dit vooraf te bespreken in het Overleg fractievoorzitters/dijkgraaf. 
Dit gebeurt dus op dezelfde wijze als in 2020 met de neveninkomsten over 2019. 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur 

Portefeuillehouder 
G. den Hartog 
 
 

Voorstel Werkwijze wegreconstructies op boezemkades binnen 

Programma A5H 

Besluit 
- Van toepassing verklaren van de werkwijze wegreconstructies op waterkeringen op de 

kadeversterkingsopgave in A5H, voor zover deze relevant is voor de opgave binnen 
programma A5H; 

- Vooruitlopend op de aanpassing van de beleidsregels conform deze werkwijze adviseren bij 
provinciale en gemeentelijke wegreconstructies in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 

Context 
Waterschap Rivierenland heeft in de waterschapsverordening beleid vastgelegd voor de bij het 
waterschap in beheer zijnde primaire en regionale waterkeringen. Het generieke beleid staat in het 
ontwerp waterbeheerprogramma 2022-2027.  
 
Onze gebiedspartners hebben nu echter behoefte aan duidelijke eisen, de ruimtelijke ontwikkelingen 
staan immers niet stil. Ook is duidelijkheid nodig voor onze eigen kadeversterkingsprojecten. De 
daarin te hanteren uitgangspunten hebben grote invloed op de ontwerpen van de te versterken 
kades. In de aanloop naar de vaststelling van de nieuwe beleidskaders in 2022 worden daarom voor 
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diverse onderdelen al uitgangspunten gedefinieerd, waaronder uitgangspunten voor wegen op 
boezemkades en uitgangspunten voor het te hanteren PVVR voor boezemkades.  
 
Voor het programma A5H is het wenselijk om deze uitgangspunten op dit moment al toe te kunnen 
passen. Hanteren van genoemde uitgangspunten geeft onze gebiedspartners tijdig duidelijkheid en 
voorkomt onnodig grote investeringen bij hun ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast bepalen deze 
uitgangspunten in sterke mate de kostenramingen voor de kadeversterkingen die in 2021 worden 
opgesteld, en zijn een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke besluitvorming van het 
voorkeursalternatief eind 2021.  
 

Wie neemt het uiteindelijke besluit 
Dagelijks Bestuur;  

Portefeuillehouder 
M. Gremmen 
 
 

Overige zaken 
 

Verantwoording:  
Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 14 april 2021. Het is een vertaling van de besluiten en heeft 
geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat de besluitenlijst van de vergadering 
in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief 
te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. 
 
Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. De 
bestuursadviseurs kunnen u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar één van de 
bestuursadviseurs van het waterschap. 
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